AGENDA HKC
ZONDAG 25 OKTOBER, 20U
ONLINE
AANWEZIG:

Lodewijk Claeys (Praeses HK), Arno Felix (Vice HK), Kaat Bottu (Secretaris HK), Elien Cambie
(Penning HK), Niki Boussemaere (Milieu HK), Gertjan de Smet (ICT HK), Sander Machado (Sport
HK), Nele Haenen (Event HK), Liam Viaene (Event HK), Viktoria Gorbunova (PR HK), Cheyenne
Peynsaert (PR HK), Maxim Vandycke (Cantor HK), Jonathan Verhelst (Zeden HK), Arend Troch
(Communicatie & International HK), Thibaut Allaert (Peter HK)
VERONTSCHULDIGD:

Tom Libbrecht (Sport HK)
Roselien Van Gucht (Meter HK)

1. Goedkeuring vorig verslag
Goedgekeurd.

2. Evaluatie Activiteiten
Alcoholworkshops (20/10 - 22/10)
Heel blij dat het nog mocht doorgaan, want vlak erna is de capaciteit weer verlaagd. Stad Gent
was heel positief, de lesgevers ook. Huisvesting en Stad Gent betaalden elk een sessie.
Er kwam de opmerking dat het wel weer hetzelfde was als de vorige jaren. Een zekere kern moet
behouden worden, maar misschien kunnen er inderdaad wel wat dingen op een andere manier
gebeuren. Lodewijk zal eens polsen wat de mogelijkheden hiervoor zijn.
Eventueel jaarlijks afwisselen met de Active Bystander Training? De sessies zijn uiteindelijk wel
vol geraakt, dus er is genoeg interesse naar. Best niet afwisselen dus maar elk jaar organiseren.

IHC’s
Goed verlopen! De participanten vonden het ook dik in orde, alles verliep vlot. Voor het laatste
IHC hebben ze last minute een nieuwe scheids moeten regelen, maar is gelukt. Alles is betaald.
Wel spijtig van Boudewijn. Cheyenne was aan het live streamen, maar Boudewijn deed dit terwijl
ook mét eigen commentaar, die vrij grof was.

3. Praeses & vice
Badges
Zouden moeten werken, nu voor echt. Mensen die er nog een moeten krijgen, moeten daarvoor
gaan tekenen op het onthaal.

HK Weekend
Nog minder mogelijk nu, dus wordt uitgesteld. Er is wel een voorstel voor een groepsbonding
(zie meter en peter).

Aanwezigheid evenementen
§ Als je kan komen, kom dan ook zeker af. Er wordt op je gerekend, tenzij je duidelijk stuurt
dat je niet kan komen of dit aanduidt in de poll. Ook als er plots iets verandert: duid dit
aan in de poll en stuur naar de verantwoordelijke van de activiteit.
§ Mensen die nog in een andere homeraad zitten: probeer zo goed mogelijk de balans te
vinden en niet telkens ofwel HKC ofwel de home voor te laten komen.
§ Belangrijk dat we er zo vaak mogelijk als een volledig team staan, van de opzet tot de
afbraak!
§ Ook voor vergaderingen: laat weten aan Lolo of Kaat als je niet komt.

Poll ‘wie zet bak’
Lodewijk kan nu online helaas geen bak zetten.

Coronacontrole
We gaan vanaf nu zelf controleren op activiteiten van de homes of de coronamaatregelen
worden nageleefd. Zien anderen van HKC dit ook zitten? Het zjin er redelijk veel, dus Lodewijk
en Arno kunnen dit niet alleen doen. Viktoria zal terug een weekoverzichtje maken aangezien er
redelijk veel activiteiten doorgaan, dit kunnen wij ook gebruiken om te kijken wie er naar waar
zal gaan.
Best het draaiboek eens bekijken, een babbeltje doen met de verantwoordelijken van die
activiteit en kijken of alles verloopt volgens het draaiboek. Neem ook zeker een foto, zo kunnen
we aantonen dat we coronaproof activiteiten kunnen organiseren én kunnen we wat reclame
maken voor activiteiten.
Het is niet de bedoeling dat je echt gaat deelnemen aan de activiteiten dus maak hier zeker
geen misbruik van.

Activiteit Kantienberghomes
De biertasting van de Fabiola mag helaas niet meer doorgaan, maar we zouden het stadsspel
van hun inwijdingsactiviteit eventueel wel willen gebruiken, zowel voor de internationals als de
reguliere studenten van de Kantienberghomes. Het zou dus geen inwijding zijn, meer een manier
om samen iets te doen.

§ Spel Fabiola: vijf locaties waarvan drie bemand.
1. Locatie zoeken adhv. Coördinaten, in het Citadelpark de berg op- en afrollen.
2. Bijloke, bemand: suicide run
3. Korenlei, bemand: quizje over de Fabiola à aanpassen aan HK/homes
4. Gravensteen: tekstje van ongeveer vijf minuten schrijven waar bepaalde
woorden in voor moeten komen, filmen en doorsturen.
5. Maaseikplein, bemand: never have I ever.
§ Eventueel twee verschillende dagen (één voor reguliere studenten en één voor
internationals) om het aantal deelnemers te beperken.
§ Laten inschrijven per drie man zodat er op elk postje nog één begeleider kan staan. Op
die manier staat er nooit meer dan vier man tesamen.
§ Arend, Maxim & Niki zullen hier woensdag 28/10 om 15u over videobellen om de aanpak
te bekijken.
§ Zou gepland worden op woensdag 4/11 en donderdag 5/11, ten laatste donderdag 29/10
evenement online proberen zetten.

Update studententuin
Bertha, Astrid en alle andere sterrekringen hebben voorrang gekregen voor twee activiteiten.
Verdere reservaties verlopen zoals voor de Therminal, maar dan per zes weken.

Update VKV maatregelen
§ Sporttrainingen mogen nog aangezien je hier steeds dezelfde personen ziet. Bij matchen
kom je in contact met andere mensen, daarom mag dit niet meer.
§ Auditoria: hier mogen bijna geen activiteiten meer plaatsvinden, het mag niet op
lesgeven lijken.
- Online lezing + praatavond? à Kan aan Kas voorgesteld worden.
§ Coronacommunicatie: Arno zal dit op zich nemen, hij is van de meeste dingen steeds
goed op de hoogte. Wanneer je vragen krijgt van de clubs over corona, verwijs ze dan
zeker door naar Arno of Lodewijk, tenzij je zeker bent dat je het antwoord weet.

Cultuurreis
§ Momenteel nog niet duidelijk of dit zal kunnen doorgaan
§ To do: verzekering checken en aanvragen dsa? à mutualiteitsverzekering
- Openstellen kandidaturen comité (twee comitéleden om ter plekke te helpen)
§ Shauni zou graag al een save-the-date evenement online zetten. Hoe denken we
hierover? à Dit kan nooit kwaad, toont ook dat we iets willen doen en geëngageerd
zijn.
§ De datum (6/04-8/04) zou op de site geplaatst moeten worden. T-rex heeft hier normaal
toegang tot.

HK Kalender

à Algemeen: Lustra.
à Voorstel voor IHR: lustrumweken van dit jaar verplaatsen naar volgend jaar (eerste
semester) en lustrumweken van volgend jaar in het tweede semester doen.
14/02 - 19/02: Lustrum Fabiola
28/02 – 05/03: Lustrum Boudewijn
08/03 – 12/03: Lustrum Vermeylen
-

-

HK weekend Uitgesteld
Cantus: 02/11 - Astrid à Zie zeden & cantor
3/11: IHC - afgelast?
HK-Tweedaagse
- 10/11 (Quiz@UFO) Uitgesteld
- 11/11 (voetbal) Afgelast
19/11: Afterbarty - WAAR?
Manillen 23/11@Therminal Afgelast
IHC Frisbee: 26/11 Afgelast
Traditionele cantus: 30/11
HKerstmarkt: 9/12 Afgelast

-------------------------------------------------------------------------

Spaveggie: 1/03 @Astrid?
Vlömarkt: 10/03 @Bertha/Fabiola
Cantus: 15/03 (Locatie ntb)
Ecologisch ontbijt: 17/03 @Kantienberg
Upcycleshop: 24/03 @ntb
Galabal: 22/03
MMM-activiteit: 31/03
Prijsuitreiking MMM: na paasvakantie
12 ul: 21/04 of 28/04?
Verkiezingen: 03/05
Afscheid: 12/03 @Een Home?

- Lezing Kas Devriendt
à Kan sowieso niet irl doorgaan

4. Secretaris
§ HKot: we zouden kijken voor een kast in de Therminal voor materiaal dat we daar
gebruiken - aanpassen in inventaris - ligt even stil bij DSA
§ Kot moet ook eens op orde gebracht worden: kan het MC-gerief al weg? Hierdoor hebben
we te weinig plek. à MC-comité wacht jammer genoeg ook nog op een opbergruimte

in de Therminal. De potten proberen ze te verkopen op de editie van dit academiejaar
(als die er komt), maar voorlopig kunnen de spullen nog niet weg.
§ Map inkijken voor wat we willen bewaren en digitaliseren. Roos wilt dit gerust op een
harde schijf zetten. Sander heeft deze map al eens ingekeken, er zouden enkel bonnetjes
van de voorbije jaren inzitten, maar is dus blijkbaar niet zo nuttig om bij te houden.

5. Penning
Poef
Jassen en truien zijn aangevuld, komende week verschijnt er een tussentijds overzicht in de fbgroep voor wie liever niet alles in één keer betaalt.

Sponsorgeld
Sponsorgeld is allemaal in orde, de papa van Lodewijk gaat zijn lint zelf betalen.

Geld Flexpo
Flexpo subsidies zouden binnenkort gestort moeten worden, Elien stort alles dan meteen door
naar de homes.

Subsidies
§ Ideetjes blijven welkom! à Terrasverwarmers?
§ Eerste deel van de subsidies is ingediend. Een rekeninguittreksel is altijd handig als
iemand voorschiet zodat Elien de aanvraag volledig kan indienen.
§ Waarschijnlijk worden er een paar ticketjes van vorig academiejaar afgekeurd omdat
Elien geen verder bewijsmateriaal heeft, ze zoekt hier verder naar.
§ Scheidsrechter IHC is aangevraagd in de subsidies, maar Elien rekent er niet echt op.
§ Goedkeuringen beginnen te komen. Hier en daar komen er wat aanvragen terug toe met
opmerkingen.
§ Er zijn borden, diepe borden, bestek voor vijftig personen en een grote kookpot
aangekocht. Deze staan nu in het HKot. Op de IHR best nog eens aankondigen dat deze
nu beschikbaar zijn.
§ Lodewijk heeft een camera gevonden, checkt juist nog eens of deze zeker goed is. Daarna
stuurt hij het eens door naar de PR’s.
§ Van het lichtgevend schild is er voorlopig nog geen factuur en ook geen zekerheid dat
die er op tijd zal zijn om in te geven in de subsidies.
§ BBQ: onduidelijkheid lijkt op te klaren. Juiste documenten zijn teruggevonden dus komt
goed.
§ Nieuwe stempel: Gertjan zal de vectorbestanden eens bekijken zodat hiervan een nieuwe
stempel kan besteld worden.
§ Herverdeling subsidies: poll gemaakt voor datum vergadering, vindt binnenkort plaats.

Dekentjes
Optie gevonden voor 50 stuks aan €7/stuk. Wel nog overwegen of we dit aankopen. Zonder een
kerstmarkt of andere grote buitenactiviteit heeft het niet zo veel zin om deze aan te kopen,
anders geraken we er ook niet vanaf.

Factuur textiel wassen
Factuur is van de rekening gegaan. Projectaanvraag GSR voor volgend semester is handig, maar
gaat niets meer veranderen aan de factuur nu. De GSR zal eind januari/begin februari normaal
een oproep doen om sponsoraanvragen in te dienen, Roselien zal Elien hiervoor op de hoogte
houden.

Update geld Stad Gent
We hoorden dat dit wat moeilijk lag en herbekeken werd in het schepencollege van Stad Gent,
maar volgens de laatste Stugent-vergadering zou er nu toch €250 per vereniging naar DSA gaan
om te verdelen over de verenigingen.

6. Milieu
Enquête waterverbruik
Duurzaamheidskantoor heeft een enquête opgesteld, Niki zal deze verspreiden naar de
praesessen. Er hangt een loting aan vast, je kan een dopper winnen.

Insectenhotels
De insectenhotels zullen verdeeld worden over de homes als een soort van Ikea-bouwpakketje.
Dit zou gebeuren in februari. De homes kunnen dan zelf kiezen of ze het zelf in elkaar steken of
er eventueel een activiteit van maken.
In samenwerking met Duurzaamheidskantoor en Stujardin zouden er palen geplaatst worden
waar de kasten op komen.
§ De aanvraag hiervoor moet nog bij Huisvesting gebeuren, ook aanvraag voor de HKNU
homes moet nog gebeuren. Daarnaast is het nog niet duidelijk of dit ook betaald zou
worden voor HKNU indien ze ook een insectenhotel zouden krijgen.
§ Budget komt ofwel van GSR via een projectaanvraag, of anders via
Duurzaamheidskantoor zelf, maar het zal ons dus geen geld kosten. à Niki checkt wie
deze aanvraag moet indienen.
§ Het verzamelen van materiaal moeten we wel zelf doen. Als je houten wijnkisten,
dennenappels… hebt liggen thuis, laat maar weten aan Niki!

Donzen
Er zijn er nog een aantal verkocht binnen Vermeylen. Niki probeert dit tegen het einde van het
jaar (in de mate van het mogelijke) uit te balanseren. Voor het verlies tot nu toe kan je terecht
bij Elien. Er wordt gekeken naar een eventuele projectaanvraag voor volgend semester.

HK Mondmaskers
Eén van de homes kwam met het idee om stoffen mondmaskertjes vanuit HK te verkopen. FK
doet dit al, hier best eens checken hoeveel dit kost. Boudewijn heeft er zelf wel al en Confabula
is hier ook net mee begonnen. Als we het doen, laten we ze dan maken per home, of met het
HK-schild?
à Aanhalen op IHR

Filmpjes groene plekjes @Gent
Niki wil graag een videoreeks van korte filmpjes maken met allerlei groene spotjes in en rond
Gent. Liam kent ook een aantal toffe plekjes, dus je kan hem hier altijd voor sturen. Bekijk eens
met Viktoria en Cheyenne wat de opties zijn qua sociale media.

Milieu-facebookgroep
Jolan Sprengers probeerde zich onlangs toe te voegen aan de HK-milieugroep. We vermoeden
dat hij op Savania zit, maar Abush is daar recent toch verkozen tot Milieu. Misschien doen ze dit
in duo?

7. ICT
Vertrouwenspersoon & buddysysteem
De link voor de vertrouwenspersoon is kapot. Kan dit snel gemaakt worden? Door de grotere
isolatie is er een grotere kans op mentale problemen. Het is dus zeker niet slecht om dit nog
eens extra in de verf te zetten.
§ Site komt dit weekend op een andere server, dus hopelijk werkt het dan terug.
§ Hieraan toevoegen dat praten over vanalles kan gaan, ook als je je eenzaam voelt. PR
zal dit nog eens extra delen op facebook, zodat iedereen weet waar ze terechtkunnen.
Daarnaast kan iedereen ook steeds terecht bij de rest van HKC en de homeraden. Er
wordt hiervoor een tekstje uitgewerkt dat bij kan in de form.
§ Kaat krijgt voorlopig geen meldingen van de form, voorlopig moet ze dit zo veel mogelijk
online checken, maar Gertjan probeert dit nog extra te linken aan haar e-mail.
§ Arend wordt mede-vertrouwenspersoon.
§ Hij zal in de groepen van de Kantienberghomes ook een postje zetten (Engels en
Nederlands) waarop iedereen kan reageren die ervoor openstaat om zijn/haar
medebewoners te helpen in deze moeilijke tijden.

§ Lodewijk heeft een mail ontvangen over studentenwelzijn met info die we extra kunnen
delen op onze kanalen, hij zal de PR’s hiervoor sturen.
Idee: een online buddy-systeem uitwerken waarbij de nieuwe bewoners van de
Kantienberghomes gelinkt worden aan iemand van de andere homes?
§ Hier zijn niet veel ideetjes over, over het algemeen vindt iedereen het redelijk vaag, zeker
als mensen dan niet op dezelfde home zouden zitten.

Update nieuwe site
§ Hoe vinden wij de lay-out het mooiste/meest overzichtelijk? Als een overzicht of als een
kalender? à Een kalender is overzichtelijker, maar misschien wordt dit chaotisch als er
veel activiteiten op een dag gepland staan?
§ Evt. de mogelijkheid geven om homes aan of af te vinken zodat alles duidelijk blijft.
è Het wordt een maandoverzicht: Gertjan zal hier nog een mooie lay-out aan geven.

Reservatie materiaal
§ Er wordt een knop ‘reserveren’ toegevoegd zodat alles overzichtelijk wordt. Van hieruit
kan je dan kiezen wat je wilt reserveren. De plexieglazen en de borden en bestek zullen
hieronder toegevoegd worden.
§ Om in te loggen heb je een cas-login nodig, maar HKNU heeft dit niet. Activiteiten moeten
nu echter niet meer via onze site aangevraagd worden, dus login is ‘nutteloos’ geworden
want je kan gewoon je e-mail invullen. De login valt dan eigelijk gewoon weg waardoor
er geen problemen meer mee zijn.
§ Ranald heeft nog veel borden en bestek van de Fabiola. Gertjan zal met hem afspreken
om deze via het HKot weer bij Fabiola te krijgen.
§ Volgende week wordt de site naar een nieuwe server van DICT geplaatst. Het kan zijn dat
onze huidige site hierdoor ‘gemaakt’ wordt. Als dit zo zou zijn, zal de nieuwe site hier op
komen en dan zijn alle problemen opgelost.

8. Sport
§ HK voetbal gaat voorlopig niet door
§ IHC Frisbee mag niet doorgaan. Vond normaal binnen plaats, maar binnen mag er
momenteel niets.
§ Manillen gaat niet door (kaarten zouden ontsmet moeten worden)
§ Sport Vlaanderen geeft subsidies voor als evenementen door corona niet door
kunnen gaan à Sander en T-rex bekijken dit

9. Event

Overgangsevent
Om dit door te laten gaan moeten we eerst een locatie vinden waar we met meer dan vier mogen
samenkomen.

Afterbarty
Voorlopig nog geen ideeën voor.

HKerstmarkt
Mag helaas ook niet doorgaan.

Quiz
Het is momenteel nog niet duidelijk hoeveel personen er aanwezig mogen zijn in het UFO. We
wachten nog op nieuwe richtlijnen en meer info. Een quiz in een auditorium lijkt wel redelijk
hard op lesgeven, dus dit zal waarschijnlijk niet goedgekeurd worden. Er zal dus waarschijnlijk
een andere locatie gezocht moeten worden voor genoeg personen, want binnen de Ugent zal
het niet lukken.
Is een tweedaagse zonder voetbal nog een tweedaagse? We kunnen ook een alternatief zoeken
voor de quiz (evt online) of deze gewoon uitstellen.
§ We stellen de ‘echte’ quiz uit tot wanneer het mag, wanneer het terug mag, grijpen we
meteen onze kans. Stuur hiervoor zeker nog je mugshot door, anders mist deze quiz z’n
doel.
§ Naast de ‘echte’ quiz, zullen we een tussentijdse online quiz organiseren. Dit kan in de
trend van ‘tante Kaats knotsgekke Kahoot quiz’ van vorig jaar. De Quizfabriek heeft een
redelijk grote quiz volledig online georganiseerd, dit kunnen we eens bekijken. Je kan bij
een online versie natuurlijk niet geranderen dat niemand spiekt, maar het is meer
bedoeld voor de fun, er zou voor deze editie ook geen prijs te winnen zijn.
§ De Therminal is op deze avond wel nog gereserveerd voor ons. Eventueel kan er dan iets
voor HKC georganiseerd worden. Lodewijk bekijkt hoeveel mensen er momenteel nog
binnenmogen.
§ Nele wilt eventueel ook eens online bingo organiseren, ze zal dit eens bekijken.

10. PR
§
§
§
§

Als je dit leest, stuur dan een onnozel weetje naar de secretaris.
Contracten zijn ondertekend en sponsorgeld is binnen!
De jassen zijn afgehaald.
Weekoverzichten: er was wat twijfel om deze terug te maken, maar Viktoria en Cheyenne
gaan dit nu toch terug doen. Deze kunnen we dan gebruiken als overzicht voor wie waar
gaat controleren op het naleven van de coronamaatregelen.

§ HK dekentjes
- Zie boven (penning)
§ Fototoestel
- Zie boven (penning)
§ Is er al leuke sponsoring voor de quiz/bingo?
- Er is nog een bak met spulletjes van de quiz van vorig jaar, die kan altijd gebruikt
worden.
- Jims en Papier & co wilt waarschijnlijk wel prijzen geven, maar die houden we
beter voor de grote quiz die hopelijk nog in het tweede semester kan
plaatsvinden.
§ Postje op Instagram en Facebook was super tof gemaakt, merci daarvoor!

11. Zeden & Cantor
Online zangavond/cantus
Vermeylen heeft onlangs een online zangavond gehad, Maxim gaat Tessa eens sturen om te
horen hoe dat verliep. Fabiola organiseert ook een schachtenkonvent dat als prototype gebruikt
kan worden. Zou tof zijn om eens met HKC te doen om te kijken of het echt werkt, eventueel kan
er dan daarna nog gekeken worden naar een online cantus.

12. Communicatie
Welkom Arend!
StuGent 14/10
Kotenenquête (samenwerking tussen GSR en Stad Gent): op 24/11 wordt deze gedeeld, het is aan
de stuvers om deze te verspreiden. Hierin zitten ook delen die over de homes gaan.

SoRa 19/10
§ IHR heeft een positief advies gegeven op beide luiken (afschaffing clusters en
omwisseling renovatie Boudewijn en Fabiola), SoRa is hierin gevolgd.
§ Studenteninternet: binnen een week zou er (normaal gezien) collectief
overgeschakeld worden naar eduroam.
§ De SoRa die gepland stond op 29/10 gaat niet door wegens te weinig agendapunten.
Volgende SoRa is gepland op 20/11, Roselien houdt ons op de hoogte van de
agendapunten.

Kernteam Stad Gent
§ Content in Gent: hierin wordt alle info over corona en op kot gaan in Gent gebundeld.
Dit kunnen we delen vanuit HK. Op die manier zijn we ook zeker dat we steeds alle
juiste info delen.

§ Er zou een field agent langsgegaan zijn op een kamer in een van de homes. Een field
agent is ambtenaar van Stad Gent die in persoon langskomt om contact tracing te
doen wanneer iemand vb zijn telefoon niet opneemt.
à Moest je hier iets over opvangen, stuur dan zeker naar Arend of Lodewijk, want
het is eigenlijk niet de bedoeling dat dit gebeurt.

Filmpjes coronamaatregelen
Filmpje van IHR of HKC om maatregelen op de homes te promoten; evt met humoristische
invalshoek, hoeft echt niet serieus te zijn (maar wordt al snel cringe?)
à Voorleggen op IHR en hun mening vragen
à Om studenten te bereiken moeten we het in het belachelijke trekken, maar dat zal
Huisvesting niet graag hebben. Als we het echter op hun manier doen, zullen we waarschijnlijk
veel minder studenten bereiken.
à We zullen eerder proberen om alle info via onze kanalen mee te geven, want deze verandert
heel vaak en snel.

Permanentieplatform corona
Idee om een permanentieplatform met chatfunctie te organiseren waarnaar iedereen met een
vraag over corona kan sturen à Aanhalen op een hoger niveau (Stad Gent?)

13. International
Ghent 1.0.1.
Gebrainstormd met de erasmusfuncties van HKNU, Shauni Bernau (Fabiola) en Alexander Libeer
(Vermeylen), hieruit zijn veel ideeën gekomen. Organiseren zal wel pas voor het tweede
semester zijn, de activiteit is vooral zinvol als de internationals net toekomen in Gent.

Welzijnsenquête
Francis vindt het een goed idee! Arend stelt een draft op en stuurt deze dan door.

Activiteit Kantienberg
Inwijdingsactiviteit van een home overnemen à zie boven (praeses & vice)

14. Swapshop
§ We wachten nog op de sleutels voor de lokalen. Voorlopig wordt de loper gebruikt.
§ De rekken voor in de kuislokalen zijn op komst, deze worden betaald door
Huisvesting. Sofie regelt dit verder.
§ Er was wat miscommunicatie tussen Niki en Sofie. Dit is nu uitgeklaard.

15. Meter & Peter

Bondingsdag eerste semester
Aangezien het HK Voetbal jammer genoeg niet kan doorgaan, kunnen we misschien die
dag/middag/avond een online bondingsactiviteit doen? Roos dacht aan een kaas- en wijnavond
gelijkaardig aan die van vorig jaar met de IHR.
Anders is een online quiz of online escape room wel leuk. Die escape rooms zijn wel niet gratis
(misschien wel subsidieerbaar?), maar lijkt wel heel leuk. Roos zocht er al enkele op:
§ https://thepanicroom.net/online-escape-rooms
§ Overzicht: https://www.stylist.co.uk/life/virtual-escape-rooms-escape-the-roomgames-play-online/383505

Afspreken meters en peters
Bij versoepeling maatregelen, of eventueel online.

Update MC
Er komt geen editie in december. Er wordt voorlopig gekeken naar 12/05 (avond voor O.L.H.Hemelvaart) dus hou die datum maar alvast vrij. Ze proberen ook een stunt te doen op de
originele datum (9/12).
Deadline voor het indienen van het logo voor op de volgende MC-pot = 1 november, 18u! We
mogen er twee per konvent indienen (@Nele?). Tip, probeer niet te expliciet te verwijzen naar
corona.

16. Varia
§ Reservatie materiaal HK: reservaties gaan nog, maar worden momenteel niet
doorgestuurd. Alles gaat dus via mail/berichtjes van de aanvrager zelf naar Arno of
Gertjan. Zij maken een excelbestandje op waarin alle belangrijke info staan. Gertjan kan
makkelijk aan het kot dus hij kan makkelijk gereserveerd materiaal afgeven, maar moest
hij eens niet kunnen, zullen er anderen van HKC gecontacteerd worden.
§ Foto’s van HKC: stuur jullie mugshots nog maar door voor moest de quiz op een ander
moment georganiseerd kunnen worden!
§ Wat komt er nu op de site van evenement? à Stay safe, stay healthy, stay HK!
§ T-Rex moet zijn bakfrigo eens komen halen bij Gerjan.
§ Sancties bij het overtreden van de coronaregels door verenigingen:
- Meldt dit steeds aan Lodewijk of Arno, zij ondernemen dan de nodige stappen.
- Nieuwe commissie: twee mensen van Ugent (Jeroen Vanden Berghe en Dominique
van Acker), twee studenten (Nico en Roselien) & het desbetreffende konvent)
- In totaal zijn er dus vijf stemmen. Sancties kunnen schorsingen zijn die gaan van een
week tot een maand of zelfs een jaar.
§ Coronaconferentie: alle verenigingen nemen deel aan een zoomgesprek om over alles
i.v.m. corona en de maatregelen te praten. Ideeën hiervoor of eventuele vragen kan je
doorsturen naar Lodewijk of Arno.

§ Download coronalert!
§ Nele heeft in het tweede semester stage in Sint-Truiden bij Alken-Maes, helaas zal ze er
dus niet bij zijn dan. Voorbereidingen kunnen natuurlijk wel vanop afstand gebeuren.
§ Plan 2de semester: we doen wat we kunnen vanaf het weer mag
§ Hopelijk heeft iedereen iets om naar uit te kijken de komende periode!

17. Volgende vergadering
HKC: TBA
IHR: 27/10, 18u
Ad Hoc: 25/11, 14u

